
 

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde společně s Magistrátem 
města Brna srdečně zvou na XXX. brněnskou konferenci „Dialog uprostřed 
Evropy“, která se letos koná ve dnech 8.-10. dubna 2022 v Brně. Téma zní:   
 

Vzít odpovědnost do vlastních rukou 
Společnost blahobytu na pokraji klimatické krize 

 
Zodpovědnost znamená svobodně jednat s ohledem na důsledky vlastního chování, 
stejně jako schopnost se za takové jednání umět postavit. Jak si stojí 
pojem zodpovědnosti u jednotlivců, lokálních a národních společenství, jakož  
i v evropském a globálním kontextu, pokud se například podíváme na klimatickou krizi? 
Z pohledu expertů je zřejmé, že pokud má být odvrácena katastrofa, je potřeba zásadních 
změn. Proč je ale stále tak těžké tento předpoklad převést do konkrétních rozhodnutí? 
Kdo zde zanedbává svou odpovědnost? 
 
Brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“ staví do centra pozornosti pojem 
odpovědnosti, přičemž jde zejména o otázku, zdali jsou za zásadní deficity zodpovědni 
jednotlivci nebo politická vedení. Jak lze s tímto tématem politicky zacházet?  
Jak smysluplné jsou různé strategie převzetí zodpovědnosti  - dobrovolná skromnost, 
prohloubení expertízy a hledání technických řešení, Extinction Rebellion a další formy 
"alarmismu"? V rámci konference se pokusíme hledat společné cesty napříč 
středoevropskými státy pro zodpovědnou politiku. 
 
Sympozium se koná v roce 2022 po pandemické přestávce opět v Brně v prezenční 
formě. Během koronavirové pandemie se stále objevovaly významné sociální otázky, a to 
i v oblasti ekologie, udržitelnosti a osobní odpovědnosti.  Proto se i 11. ročník evropské 
soutěže o nejlepší esej věnuje tématu "Mezi životním stylem a změnou systému. Tváře 
klimatické zodpovědnosti". 
 
Prosíme, abyste svoji účast potvrdili co nejdříve, nejpozději však do  
24.03.2022, a to elektronicky na www.ackermann-gemeinde.de/begegnung/dialog-
bruenner-symposium/bruenner-symposium-2022 Dle podmínek sponzorů pro rok 2022 
Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 900 Kč  (studenti 400 Kč). Pokud 
nebudete využívat ubytování, tak 300 Kč (studenti 100 Kč). Jedná se o Váš podíl na 
nákladech (ubytování a stravování). 
 
Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách obdržíte  
s potvrzením přihlášky. 
 
 
Těšíme se na diskuzi s Vámi 
 
 
 
 
 
Matěj Spurný Martin Kastler 
předseda spolkový předseda 
Společnosti Bernarda Bolzana Ackermann-Gemeinde 
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Dialogu je možné se 
účastnit v prezenční 
formě za podmínky 
prodělání nemoci Co-
vid-19 nebo očkování.  
Přímý  přenos se bude 
také streamovat přes 
platformy Youtube  
a Facebook. 

XXX. brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“ 
od 8. do 10. dubna 2022 


